Referat af Menighedsrådsmøde den 25. oktober 2016, kl. 18.30 i Kastelskirken
Til stede: Lars Poulsen-Hansen (LPH), Lise Boel Abrahamsen (LBA), Rovig Mastrup (RM), Ulla Rasmussen
(UR), Susanne Adair (SA), Lasse Ewerlöf (LE), Hanne Elsborg (HE), Marianne Hallund (MH), Else Hviid (EH),
Birgitte Bundgaard (BB), Ove Nordly (ON), Klaus Frederiksen (KF).
Afbud: Birgitte Schmidt, Kirsten Busch Nielsen, John Bloch-Poulsen, Thomas Hansen Beck
Referent: Kim Frisenette
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat af
MR-mødet 30.8.2016 og
underskrivelse af dette.

Referat godkendt og underskrevet. (KF bemærker at han generelt har
brug for at få det noget før)

3. Økonomi:
-3. kvt. rapport 2016
-Årsbudget 2017
-Godkendelse af aftale om
betaling af varme, vand, el og
gas for Else Hviid
-Løntillæg til Lasse Ewerlöf
-Hjertestarter søgt hos
Trygfonden

-Kvartalsrapporten for 3. kvt. udviser et forventet underskud på 328.000,
som hovedsagligt fremkommer som følge af arbejdet ved den nye
præstebolig. På driftskontiene alene er der et overskud på ca. 900.000,
og heri ligger 3 tillægsbevillinger, som omhandler præsteboligen. Facit er,
at der lige nu er ca. 500.000 i frie midler, som hovedsageligt skal bruges
ifm. Budget 2017. Kvartalsrapporten godkendes og underskrives af LPH
og RM.
-Vedr. Budget 2017 er eneste ændring i forhold til det tidligere
behandlede forslag til Budget 2017, at honorar til kasserer er ført på.
Budget 2017 med bundteksten: ”Budget 2017 afleveret 12.10.2016 kl.
14:30” er hermed enstemmigt godkendt.
-EH og KF har udarbejdet forslag til fremtidig afregning af vand, varme og
el vedr. præsteboligen. (Gas er uden for regnskabet og betales af EH
selv). Efter den fremlagte aftale betaler EH for varme efter måler,
fratrukket opvarmning af tjenstlige lokaler. El afregnes fast for 2700 kwh
årligt og vand afregnes med 96 m3 årligt (48 m3 pr. voksen i husstanden).
Aftalen godkendes enstemmigt af rådet.
-------- LE og Kim Frisenette forlader lokalet og mødet lukkes --------Vedr. løntillæg til LEW: Forretningsudvalgets svar til DOKS blev taget til
efterretning.
-Redegørelse for aflønning af Klaus Kofod blev taget til efterretning.
---------mødet åbnes igen-----------LPH har adspurgt Trygfonden om muligheden for at få en hjertestarter
opsat igen, men da Trygfonden kræver, at den skal være offentligt
tilgængelig 24 timer i døgnet, er det ikke en mulighed nu.

4. Oplæg om kirkens
information til omverdenen:
Kirkefolder, hjemmeside og evt.
oprettelse af Facebookside

EH mener det er vigtigt med god og udfarende kommunikation vedr.
kirkens aktiviteter, bl.a. ved i højere grad at bruge ”levende” billeder på
hjemmesiden, med mennesker i forskellige aktiviteter. Lige nu er der kun
billeder af smukke bygninger på hjemmesiden. Et nyt tiltag kunne også
være at sende breve til nybagte forældre. EH vil gerne have lov til at
oprette en Facebookside for kirken, med øjebliksbilleder fra kirkens
aktiviteter og hverdag, samt med mulighed for direkte at invitere venner
af kirken til arrangementer. Samtidig er der mulighed for at have
tovejskommunikation via Facebooksiden. Dette er alle enige om er en
god ide, og EH står for at oprette en sådan side.

Der er aftalt julegudstjeneste med Langelinieskolens indskoling i
Kastelskirken d. 19/12, samt julearr. for børnehaven på Indiakaj.
5. Meddelelser fra formanden

LPH takker for en god Kulturnat med 311 besøgende. (Dette er dog en
halvering i forhold til sidste år)
-LPH siger tak til John Bloch-Poulsen for hans mangeårige arbejde i rådet.
(LPH har indkøbt vingave, som overrækkes til John ved en senere
lejlighed)
-Der er indkommet en klage fra Kirsten Berneke over for lav lyd på EH
samt for høj lyd fra orgel og kor, ved den radiotransmitterede
gudstjeneste 2. oktober. Taget til efterretning.
-Reklame modtaget fra Kirkepartner.dk.
-Modtaget skrivelse/indbydelse til at blive ”vejkirke”. Dette tager vi ikke
imod.
-De fra rådet, der har ønsket det, er nu kommet i gang med en gratis
prøveperiode på Kristeligt Dagblad.
-Vi har modtaget tilbud om muligheden for at erhverve maleriet ”Jesus
kommer ud af ørkenen”. Dette siger vi nej tak til.
-Det er Kastellets fødselsdag d. 30/10 og program er udsendt.
-ON og Bo Torp Pedersen har eftersøgt kirkens synsprotokoller, men har
ikke kunnet finde nogen. En ny protokol indkøbes. Under eftersøgningen
er fundet en gammel protokol, som vil blive afleveret på Rigsarkivet.
-Kirkeministeriet søger ny departementschef.

6. Meddelelser fra
kontaktpersonen

HE er meget tilfreds med oprettelsen af et Forretningsudvalg.

7. Nyt fra præsterne

EH har modtaget en klage over for meget uro/støj og for mange
mennesker ved forrige dåbslørdag, hvor vi havde 4 dåb. Normalt har vi
max 3 dåb ved en dåbslørdag, så den givne lørdag var usædvanlig.
-EH har 17 konfirmander i år, hovedsageligt fra Nyboder Skole.
-Oprettelse af et minikonfirmandhold lykkedes ikke i år, da der ikke kom
en eneste tilmelding. Det samme gjorde sig gældende for
debatarrangementet om dåb, hvor der ligeledes ikke var nogen tilmeldte.
Vi prøver igen næste år.
-EH bemærker at hun har mange gode samtaler med de unge familier
ifm. dåbssamtalerne.

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
9. Ordet er frit

Ingen meddelelser.

10. Nyt fra udvalgene:
a) Aktivitetsudvalg.

Ingen bemærkninger.

-Programmet for næste sæson er på tegnebrættet.
-HE takker EH for foredraget d. 24/9 med en vingave.
-HE skriver ud om nytårsmiddag d. 22/1-17 og sommerudflugt d. 27/8-17.
-Det skal undersøges, om kalenderen i Øbro Avis er noget, vi kan bruge til
vores arrangementer. Dette vil være aktuelt, ikke mindst ifm. arr. med
Preben Harris.

b) Menighedsplejeudvalget

Intet at bemærke.

c) Arven)

Intet at bemærke.

d) Musikudvalget

LEW har følgende forslag:

1) Forevisning af orglet med publikum på pulpituret, i lighed med de to
arr. i august, som var en succes. Én gang i januar og én gang i april eller
november. Begge på en søndag efter højmessen.
2) Kantategudstjenester 1-2 gange om året, med kantater i stedet for 2.
salme i højmessen.
3) ”Ni læsninger” ved højmessen kl. 10 d. 4/12. LPH læser teksterne.
Bred opbakning til dette i rådet.
-Programmet for Kastelskirkens Søndagskoncerter i foråret er nu ved at
være på plads. Alle bliver med gratis adgang, også d. 12/2, som er en
koncert i samarbejde med Copenhagen Jazzhouse.
-Der er temakoncert d. 14/11 kl. 19:30: ”Martin Luther – Sermones
Symphoniaci” med Franz Danksagmüller og Klaus Mertens.
e) Bygnings- og inventarudvalg
Der sker stadig ikke det store fra Forsvarets side, og således har der i
halvandet år været et bræt løs på reposen på trappen til 1. sal.
11. Aktivitetskalender 2016

LPH udarbejder Aktivitetskalender for 2017.
Næste møde er d. 22/11-16. Dette er samtidig det første og
konstituerende møde i det nye råd.

12. Eventuelt

LPH orienterer rådet om Folkekirkens rabataftale med TDC om
mobiltelefoni og internet. Materialet vil blive rundsendt på e-mail.

Mødet slut kl. 20:45

